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Zaujímavé miesto, kde sa vy dvaja túlate? Čo je to 
brownfield? 

Boli sme na výlete a objavili sme toto 
úžasné múzeum s kaviarňou a galériou. V 
minulosti v týchto budovách sídlila továreň 
na výrobu obuvi. Kým našli nové uplatnenie, 
boli tieto zanedbané a nevyužívané 
nehnuteľnosti brownfieldom. Brownfieldy 
sú niekedy vďaka pozostatkom výroby aj 
environmentálnou záťažou. 

Počas letných potuliek po Slovensku 
sa aj vy môžete odfotiť na zaujímavom 
mieste.  Môže to byť environmentálna 
záťaž (brownfield, čierna skládka odpadu, 
hnojisko, halda odpadu...), alebo naopak 
nejaké pekné upravené miesto (park, 
dažďová záhrada, zrevitalizovaný pozemok, 
alebo budova...). 

Enviróza je školský program vo formáte outdoorovej 
hry, vyvinutej za účelom získavania a šírenia informácií o 
environmentálnych záťažiach na Slovensku. Hráči počas 
hry hľadajú a určujú environmentálne záťaže, publikujú 
svoje údaje on-line a zbierajú body, teda skórujú.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
1. Vytlač si logo školského programu Enviróza z galérie k článku  

https://www.ewobox.sk/clanok/enviroza-na-cestach-letna-
fotograficka-sutaz-pre-skoly-a-rodiny

2. Odfoť logo Envirózy (alebo seba s logom) na nejakom 
zaujímavom mieste. Dbaj na bezpečnosť.

3. Fotografiu s popisom miesta pošli do správy na facebook.
com/envirovychova

4. Zaslaním fotografie do súťaže súhlasíš s jej zverejnením 
prostredníctvom albumu fotografií Enviróza na cestách na 
facebookovej stránke Envirovýchova a s použitím  
(s uvedením autorstva) na nekomerčné účely (vzdelávacie, 
prezentačné, propagačné) bez nároku na odmenu.

5. Zdieľaj informácie o súťaži a zbieraj lajky pre svoje fotografie.

TRVANIE SÚŤAŽE: 1. júl - 15. september 2020

CENY
1. fotografia ocenená odbornou porotou – autor/ka získa 

vecnú cenu + celodennú exkurziu plne hradenú SAŽP 
(doprava, vstupné, strava) pre seba a 35 spolužiakov

2. fotografia, ktorá získa najviac lajkov – autor/ka získa 
vecnú cenu + celodennú exkurziu plne hradenú SAŽP 
(doprava, vstupné, strava) pre seba a 35 spolužiakov

3. škola, ktorej žiaci poslali do súťaže najviac fotografií 
– autori získajú vecné ceny + celodennú exkurziu plne 
hradenú SAŽP (doprava, vstupné, strava) pre 35 žiakov 
školy

Pre viac informácií nás kontaktujte na: info@enviroza.sk

letná fotografická súťaž pre školy aj rodiny

Ekotérium je s Ekoterrou na mieste nazývanom 
brownfield

http://facebook.com/envirovychova
http://facebook.com/envirovychova

